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Hoe ziet een dag SGW eruit 

De dag voor de cross: 

- Zorg dat je je paard niet te fanatiek rijdt de dag voor de cross, zodat hij geen spierpijn heeft.  

Voorbereiding: 

- Zorg dat je paard gewassen en gevlochten is voordat je naar het wedstrijd terrein vertrekt 

- Check met onze checklist of je alle spullen bij je hebt (deze vind je op onze website) 

- Zorg dat je paard gegeten heeft voor vertrek of dat hij in ieder geval een uur voordat hij aan 

het werk moet heeft kunnen eten (dit i.v.m. laten zakken van krachtvoer). 

- Neem ook extra hooi, water en eventueel wat lekkers mee voor je paard 

- Reken van tevoren uit of je voor het dressuur rijden de cross en het springparcours gaat 

verkennen of dat je tussen de dressuur en het springen voldoende tijd hebt. Als het mogelijk 

is kan het handig zijn de cross en het springparcours al een dag eerder te verkennen! Dit 

geeft je de dag zelf de tijd om eventuele dingen waarover je twijfelt of welke je nog eens wilt 

zien nogmaals te bekijken. 

- Neem ’s ochtends ruim de tijd om alles nog even te controleren, je paard klaar te maken en 

op de trailer te zetten en ga ontspannen op pad! 

Op de wedstrijd: 

- Check bij aankomst of alles goed gaat met je paard 

- Meld je bij het secretariaat. Hier krijg je een rugnummer en eventuele extra’s en soms moet 

je hier het startgeld nog betalen. Neem dit contant en gepast mee. 

- Zorg dat je je tijdsplanning bij je hebt! 

o Voorbeeld: cross en springen verkennen → dressuur rijden → pauze → springen → 

cross 

o Voorbeeld: dressuur → cross en springen verkennen → springen → cross 

o Voorbeeld: dag ervoor cross en springen verkennen → dressuur → pauze → 

springen → cross 

o Het kan ook voorkomen dat je weinig tijd hebt tussen de onderdelen en dat de pauze 

dus wegvalt, soms heb je zo weinig tijd tussen de dressuur en het springen dat je hier 

met het opzadelen al rekening mee moet houden. 

- Houd er bij het verkennen van de cross rekening mee dat je hier ongeveer een uur over doet 

als je niet heel snel loopt en overal even kijkt hoe je de hindernis het beste kunt nemen. Je 

kan de cross natuurlijk ook verkennen op de fiets! 

- Houd er bij het verkennen van het springparcours rekening mee dat dit niet kan als het 

springen bezig is. Dit moet dus vooraf of tussendoor of je kunt het parcours niet lopen en 

kijkt een aantal andere deelnemers. 

- Bij de dressuur start je vaak op tijd. In dit geval hoef je niet eerder te starten bij uitval of als 

het sneller gaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat het iets uitloopt en dat je later moet 

starten. Als er richttijden zijn aangegeven bij de dressuur kan je starttijd wel afwijken. Zorg 

dat je er op tijd bent, dat je goed kunt losrijden, maar dat je niet alle energie van je paard al 

verspilt.  

- Vergeet je rugnummer niet! Deze is bij alle onderdelen verplicht. 
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- Na de dressuur stap je je paard goed uit, verzorg je hem na en zorg je dat hij kan eten en 

drinken. Vergeet zelf ook niet te eten en drinken tussendoor! 

- Leg na de dressuur alle spullen vast klaar voor het springen en de cross, zodat het opzadelen 

straks soepel verloopt! Uit ervaring eindigt je auto en de trailer namelijk als een grote 

puinhoop. 

- Zorg ook voor het springen dat je op tijd op je pony/paard zit, zodat je weer even goed kunt 

losrijden en kunt inspringen. Zorg ook hierbij weer niet dat je paard al zijn energie al verspilt. 

- Vergeet je rugnummer en bodyprotector niet!! 

- Na het springen stap je kort uit en ga je naar de dierenarts voor de eerste keuring. 

- Bij de dierenarts wordt de hartslag van je paard gemeten en moet je een kort stuk heen en 

weer draven om te kijken of je paard niet kreupel is. 

- Is je paard niet kreupel en is de hartslag goed dan kun je naar het inspring terrein van de 

cross. Is één of zijn beide van deze punten niet in orde dan wordt je uitgesloten voor de cross 

en mag je niet starten. 

- Zorg dat je op het inspringterrein van de cross even de tijd neemt om te stappen, zodat je 

paard weer goed op adem is. Neem een stukje galop in verlichte zit mee tijdens het losrijden 

en spring een aantal crosshindernissen, zodat je paard weet wat er gaat komen. 

- De mensen bij het starthok roepen het om als je nog 1 minuut hebt voordat je moet starten. 

Zorg dat je dan ook richting het starthok gaat. Je mag namelijk even om en door het starthok 

stappen. Dit kan soms veel vertrouwen geven aan paard en ruiter. 

- In het starthok wordt gezegd wanneer je nog 20 en 10 seconden hebt en vanaf 5 seconden 

wordt afgeteld. Als de starter zegt dat je mag vertrekken gaat het plezier beginnen! 

- Rij tijdens de cross de route zoals je deze van tevoren hebt bedacht en houd rekening met je 

pony/paard, jezelf, de bodemgesteldheid en de omgeving. 

- Om jezelf en je paard vertrouwen te geven mag je je paard gerust belonen na de hindernis, 

maar zorg ervoor dat dit je ritme niet verstoord. 

- Mocht je een weigering hebben onderweg neem dan de tijd en de ruimte om de hindernis 

opnieuw aan te rijden! Vind je paard/pony iets achter de hindernis eng? Rij er dan even 

omheen en rij daarna de hindernis opnieuw aan. 

- Verlies je door weigeringen veel tijd? Zorg er dan voor dat je diegene die na jouw start niet 

hindert in zijn/haar cross en ga zo goed mogelijk aan de kant om diegene ruimte te bieden. 

- Als je over de finish bent mag je je paard natuurlijk goed belonen! 

- Zorg dat je even rustig uit draaft met lange teugel en dat je daarna gaat stappen en afstapt. 

Doe de singel losser of haal zelfs je hele zadel er af (dit wordt door sommige dierenartsen 

ook gevraagd!). Ook de beenbeschermers moeten af! En dit zorgt er tevens voor dat de 

benen van je paard goed kunnen afkoelen. 

- Binnen 10 minuten nadat je over de finish bent gekomen moet je je weer melden bij de 

dierenarts. Deze controleert weer de hartslag en laat jouw en je paard heen en weer rennen 

om te kijken of je paard goed loopt. Is alles goed dan kun je lekker verder uitstappen en naar 

de trailer. Is je paard kreupel dan wordt je uitgesloten. Is de hartslag van je paard te hoog 

dan kan de dierenarts zeggen dat je nog 10 minuten extra moet stappen. Als je je dan weer 

meld na 10 minuten moet de hartslag goed zijn anders wordt je alsnog uitgesloten. 

- Soms kun je op het terrein je paard ook even afspuiten. Maak hier gebruik van! 
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- Zorg dat je een spons, zweetmes en emmer mee hebt, zodat je je vieze spullen in de emmer 

kunt doen en je je paard kunt wassen. 

Na-verzorging 

- Zorg dat je je paard goed uitstapt na de cross, zodat hij zo min mogelijk kans heeft op erge 

spierpijn de volgende dag. 

- Koel de benen van je paard goed! Met water of eventueel een cooling-gel, klei of speciale 

bandages. 

- Poets al het zand en modder van je paard en handel eventuele wondjes met een 

verzachtende zalf. 

- Zorg dat je paard niet te hard afkoelt, door hem eventueel een deken op te doen (alleen als 

je paard overdag ook nog met een deken staat! Anders warmt je paard alleen maar op) 

- Geef je paard na ongeveer 20 minuten de beschikking over water (niet te veel en niet te 

koud i.v.m. koliek) en zorg dat je paard weer kan eten (hooi/ruwvoer). 

- Vergeet ook zelf niet te eten en drinken en trek eventueel schone/droge kleren aan. 

De uitslag 

- De uitslag van de cross wordt vaak binnen een half uur nadat de laatste combinatie over de 

finish is bekend gemaakt. De uitslag moet vervolgens een half uur hangen, omdat mensen 

nog bezwaar kunnen aantekenen. Na een half uur worden eventuele wijzigingen gedaan en 

komt de definitieve uitslag. De prijsuitreiking volgt kort daarna.  

De dag na de cross 

- De dag na de cross kan je paard best wat spierpijn hebben. Zorg dat je paard lekker de wei in 

kan om zijn benen te strekken.  

- Het meest optimaal is om je paard de dag na de cross kort en ontspannen te rijden, zodat de 

spierpijn weg kan trekken en om hem vervolgens de dag daarna rust te geven. 

- Je kan je paard de dag na de cross ook rust geven als hij maar zijn benen kan strekken, de 

tweede dag na de cross kun je je paard dan kort en ontspannen rijden. 

- Bekijk goed voor jouw paard hoeveel last hij heeft van eventuele spierpijn en verzuring dit 

kan natuurlijk per paard verschillen! 

 

Heb je nog vragen of sta je de dag van de cross met je handen in het haar, omdat je het niet weet? 

Schroom dan niet om ons te bellen of appen! 

 

Gaby Witteman 0653607395 

Donna Meijering 0631511580 

 


